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Aukeratu AMAIERA ABESTIA… 
 
Ama maite, Maria, 
egiguzu lagun 
zure bitartez Jesus 
ikusi dagigun. 

JESUS MUNDUKO ARGIA 
Jesus zinezko egia. 
Jesus betiko bizia. 

 
 
 

ESKERRIK ASKO, JAUNA, BIHOTZ-BIHOTZETIK 
ESKERRIK ASKO, JAUNA, ORAIN ETA BETI. 
 

 Zure antzera, Jauna, gaitezela ibili, 
 zure antzera, Jauna: on eginez beti. 
 
 
 
JESUS MUNDUKO ARGIA 
Jesus zinezko egia. Jesus betiko bizia. 
 

1 Jesus Jainko gizona Zuri gure bizia 
hartu gure Jaun ona gu garean guztia. 
 

2 Gure bihotz barruan biztu zure argia 
gaitezen gu munduan argi Jainkoz betia. 
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—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 

 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 

munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 

 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 

baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
 
 
Jaunartzerako abestia 
 
1. Ogi hau jaten dauanak izango dau bizia. 
  Kaliz hontan aurkitzen da Jainko-odol guztia: 
R/.  Hor dogu janaria ta hor gure edaria. 
 
2. Jaungoikoak deitzen gaitu: bera dogu janari. 
  Beragan dogu aurkitzen osasuna ugari. 
R/. Zelan begiratzen deutson Jainkoak gizonari! 
 
3. Danok gaur jaten badogu ogi bat mahai batean 
  ezin izan gorrotorik gaurtik gure artean. 
R/. Alkar maitatu dagigun Jesusen izenean. 
 
 
(Gurejauna gorde ondoren, isilunetxo bat egin daiteke, eta 
oharrak eginez —balegoz— otoitza esanez amaitu). 
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detaile askori. Baina Jesusek bere ikasle arreta-
tsu gura gaitu, ez itsu-gor-mutuak. Jo daigun 
bere errukira: 
 
—Jesus Jauna, zuri txikien detaile batek ere ez 

eutsun ihes egiten: erruki, Jauna. 
—Jesus Jauna, zuk nagusien gehiegikeriak salatu 

egiten zenduzan: Kristo, erruki. 
—Jesus Jauna, zure ikasle bihotz zabaleko egi-

ten gaituzu, erruki, Jauna. 
 
Aintzarako 
 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama 
dogun Jainkoa: 
 
Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
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ESKARIAK 
 
† Azal-azalean agertzen dira gehiegikeriak eta 
ezin dogu ez-ikusiarena egin, sufritzen dagoza-
nak gogoan izan baino. Jainkoaganako euren 
oihu eta garrasi izan gaitezan: 
 
—Elizearen alde: aintzat hartu daizan behar-

tsuak, zapalduak, alboratuak, gitxituak eta 
aurrean erabiliak, nagusi eta ahaltsuen gehie-
gikeriak salatuz eta gaitzetsiz, eskatu deio-
gun Jaunari. 

 
—Edozelango gabezia edo beharra sufritzen da-

benen alde: egoera horretan itota gelditu ez 
daitezan, azaleratuz laguntza hartzera heldu 
daitezan baino, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Lanik barik, hilaren azkenera heldu-ezinik edo, 

etsipenak jota bide okerretara abiatzen dira-
nen alde: Jainkoaren maitasunaz egin daien 
topo euren egoeratik urten ahal izateko, es-
katu deiogun Jaunari.  

 
—Ondo bizi izatean planto eginda dagozanen 

alde: legekerietan eta betekizunetan gelditu 
ez daitezan, eta sufritzen dagozanen garra-
siak entzutera heldu daitezan, eskatu deio-
gun Jaunari.  
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HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo Irakurgaiari Oharra 
 

 …Baina lehenengo neu, eta gero ere neu, eta ezer geldi-
tzen bada ere neuretzat… geure jokabide bihurtu dogunok 
edozelango atxakiak jarriko deutsoguz entzungo dogun ira-
kurgaiari. baina izan gogoan: jainkozaletasunak emoten dau 
ingurua argi ikusi ahal izateko ikusmena. 
 
Erregeen lehenengo liburutik   (1 Erg 17, 10-16) 
 
Egun hareetan, jagi zan Elias prefeta eta Sareptara joan zan. 
Uriko ateetara heldu zanean, emakume alargun bat ikusi 
eban zotzak batzen. Eliasek deitu eta esan eutsan: «Ekarri 
egidazu ontzian ur apur bat edateko». Bila joiala, Eliasek 
atzetik oihu egin eta esan eutsan: «Ekarri egidazu, arren, ogi-
zati bat ere». 
Emakumeak erantzun eutsan: «Ala Jauna, zure Jainkoa! Ez 
dot bat ere ogirik; eskutada bat urun besterik ez daukot kati-
luan, eta orio pittin bat pitxerrean; zotzak batzen niharduan, 
neure semearentzat eta biontzat opil bat egin, jan eta gero 
hil gaitezan». 
Eliasek esan eutsan: «Ez izan bildurrik. Joan eta egin esan 
dozuna; baina egidazu lehenengo niri sutopiltxo bat eta eka-
rri. Gero, egingo dozu semearentzat eta zeuretzat. Hau dino-
eta Jaunak, Israelgo Jainkoak: "Urun-katilua ez da amaituko, 
ezta oriontzia agortuko ere, Jaunak lurrera euria bialduko 
dauan egunera arte"». 
Joan zan, bada, emakumea eta egin eban Eliasek esana, eta 
luzaroan jan eben Eliasek eta ama-semeek. Urun-katilua ez 
zan amaitu, ezta oriontzia agortu ere, Jaunak Eliasen ahoz 
esan eban lez. 

Jaunak esana 
 
Bigarren irakurgaiari 
 
 Hebertarrei egindako gutun honetan Jesukristo abadearen 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 
 Ondo etorri, senideok, urtean zeharreko 32. 
domeka honetako liturgia ospatzera. Zabaldu 
doguz begiak? Eta bihotza eta eskuak? Eta zer 
aurkitu dogu, emon dogu edo hartu dogu? Behar 
bada itsu-mustuan egin dogu elizarako bidea eta 
ez gara ezertaz ere jabetu… 
 Ba, gaurkoan, holango jarrerea, bizikerea eta 
jokabidea Jesusek salatu egiten dauala eta gai-
tzetsi aurkituko dogu; eta txikien detaileak ain-
tzat hartzera bultzatuko gaitu; eta nagusien ge-
hiegikeriak salatzera. 
 Ez dogu erreaz eukiko. Baina Jesusen jarrai-
tzaile izatea bilatzen badogu beragan adore 
aurkituko dogu. Goazen zabaltasunez beragana. 
 
Sarrera-abestia 
 
GOAZEN GUZTIOK BATERA Jaunarekin egotera. 
Goazen guztiok batera Jaunarekin egotera. 
 

1 Pozik alkartu gaitezen Aita dogu-ta laguntzen. 
2 Seme-alaba bezela zaindu gagizuz Zuk, Jauna. 
3 Entzun daizala Jaun onak gure poz eta negarrak. 

 
Damu-otoitza 
 Ondo eta arazo barik bizi izatea bilatzen do-
gunok ez-ikusia egiten deutsegu gure inguruko 
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OTOITZA 
 
Mundu honetara eginegiak gagozanok 
handikeriak amesten doguz, Jauna, 
eta txiki eta behartsuengandik 
iheska ibilten gara, bildurrez. 
 
Zu ostera, Jauna, hareen lagun egiten zara; 
eta jokabide horrek berez 
salatzen dau gure handigurea. 
 
Emoiguzu Barri Onaren egarri izatea: 
emoiguzu Barri Ona eskuetan hartzea; 
emoiguzu zure irakatsietan murgiltzea 
eta bihozbarritzeko grazia: 
txikiak izan daiguzan maiteen 
eta jardun daigun nagusikeriak salatzen. 
 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
 
—Amen. 
 
 

† Goazen Jaunaren bakean. 
 
—Eskerrak Jainkoari. 
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Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz. Salmo-
gileak lagunduko deusku Jainkoa goraltzearen 
poza hartzen. 

 
 

(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 
 
Erantzun salmoa 

 
 

R/. Zorionekoak gogoz behartsu diranak, 
 eurena dabe-eta zeruetako erreinua. 
 
Leiala da betiren beti, 
emoten deutse eskubidea zapalduei, 
ogia gose diranei. R/. 
 
Atxilotuak Jaunak askatzen ditu, 
itsuen begiak Jaunak argitzen ditu. 
Konkor dagozanak Jaunak ditu zutiazoten, 
zintzoak Jaunak ditu maitatzen. R/. 
 
Arrotzak Jaunak ditu zaintzen, 
umezurtz eta alargunak laguntzen, 
eta gaiztoen asmoak eragozten. 
Errege izango da Jauna sekuletan, 
zure Jainkoa, Sion, gizaldien gizaldietan. R/. 
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—Beretik urtenda jokatzen dauan Elizea gura 
dogunok urten daigun Jainkoagana (gure espi-
ritualitatea landuz); behartsuengana (hareen 
garrasiei erantzunez), eta senideengana (be-
netako alkartasuna eta Jainkoaren erreinua-
ren eraikuntzan jarduteko), eskatu deiogun 
Jaunari.  

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
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eskeintza azpimarratu daigun: Jainkoari gauzak barik bere 
burua eskeintzen deutso, behin betiko. Irakatsi ederra emo-
ten deusku! 
 
Hebrearrei egindako gutunetik   (Heb 9, 24-28) 
 
Senideok: Kristo ez zan sartu giza eskuz egindako santutegian 
—benetakoaren irudi besterik ez zan santutegian—, zeruan 
bertan baino, orain Jainkoaren aurrean gure alde agertzeko; 
eta ez zan sartu behin eta barriro bere burua opari eskein-
tzeko, abade nagusia berea ez dauan odolagaz santutegian 
urtero sartzen dan lez; bestela, hil ere askotan hil behar 
izango eban, munduaren hasieratik. Baina ez, Kristo behin 
bakarrik agertu da orain, azkenak diran sasoi honeetan, bere 
buruaren opariaz pekatua ezerezteko. 
Eta gizon-emakumeek behin bakarrik hil behar dabela eta 
gero auzia izango dala erabagia dagoan lez, holantxe Kristo 
ere: behin bakarrik izan zan oparitzat eskeinia guztien peka-
tuak kentzeko, eta gero bigarrenez agertuko da, pekatuagaz 
zerikusi barik, beraren zain dagozanak salbatzera. 

Jaunak esana 
 
Ebanjelioa 
 
 Adi dago Jesus eta detaile guztiak hartzen 
dauz, txikiak goraltzeko, nagusiak salatzeko. 
Egin deiogun harrerea Aleluia abestuz, zutunik. 

 
ALELUIA! ALELUIA! ALELUIA! 

 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Markosen libu-
rutik   (Mk 12, 38-44) 
 
Aldi haretan, Jesusek, bere irakatsaldian, esan 
eutsan jenteari: “Zabilze kontuz lege-maisue-
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kin! Gogoko dabe harro-harro jantzita ibiltea 
eta plazetan jentearen agurrak hartzea; gogoko 
dabez sinagogetan aurreneko aulkiak eta jai-
jatorduetan mahaiburuak. Eta, azkenbako otoi-
tzen aitzakiaz, alargunen ondasunak irensten 
dabez. Holakoek epairik zorrotzena izango dabe”. 
Jesus tenpluko dirutegiaren aurrean jesarrita 
egoan, jenteak kutxetara dirua zelan botaten 
eban begira. Aberats askok ugari emoten eban. 
Etorri zan emakume alargun behartsu bat ere, 
eta txanpon bi bota ebazan, huskeria bat. Jesu-
sek, ikasleei dei egin eta esan eutsen: “Benetan 
dinotsuet: Alargun behartsu honek beste guztiek 
baino gehiago bota dau kutxara. Izan ere, beste 
guztiek sobera dabenetik emon dabe; honek, 
ostera, bere eskasian, eukan guztia, bizitzeko 
behar ebana, emon dau”.  
 

Jaunak esana 
 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 
Oharra 
 
Bada konpromiso bat gure beharrizanei erantzutea, 
eta gure inguruko behartsuei laguntzea. Horren 
ezaugarri dogu orain egiten dogun diru-batzea: be-
hartsuaren ondoan gagozela adierazten dogu. Hau 
Jesusengandik beragandik ikasi dogu. 


